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 जेव्शा ती छोटी भुरगी शोती, 
तेव्शा एरनोय रूझलेल्ट प्रत्मेक 
गोष्टीरा घाफयत शोती.  



 ततरा कधीशी ती स्लत् वुयक्षषत आशे अवं  
लाटरं नाशी. एरनोय खूऩ गोष्टींना घाफयत शोती. 



एरनोय  नालेरा घाफयत अवे.  
ततरा ऩाण्मात ऩडण्मार्ची बीती लाटे. 



ती उंदयांना घाफये. 
ती घोडमांना घाफये. 
ती रुटारंूना घाफयत अवे. 



ऩि वगळ्मात जास्त एरनोय 

अंधायारा घाफयत अवे.शी एक 
भोठी वभस्मा शोती, कायि ती 
एका खूऩ अंधाऱ्मा घयात याशत 
शोती.  



तयीऩि, एरनोयरा ततरं्च घय आलडत शोतं. 
ततर्ची काकू एडडथऩि ततथं याशत शोती. 
एरनोयरे्च, एडडथकाकू लय पे्रभ शोतं आणि 
ततरा काकूरा खुळ कयामरा आलड.े   



एका यात्री वगऱेजि झोऩल्मानंतय,  
एरनोयच्मा काकूने ततरा फोरालरं. 
“एरनोय!” ती अंधायात ओयडरी. 
“ऐक,एरनोय!” 



एरनोयने आऩरे डोऱे उघडरे.ततरा 
आऩल्मा अंथरुिातून उठू लाटत 
नव्शते.ऩि ती आऩल्मा काकुकड ेदरुलष 
करू ळकत नव्शती. ततरा भाहशत शोतं 
ततने काम कयामरा शलं आशे ते. 



एरनोय  अंधायात खूऩ शऱूशऱू 
र्चारत एडडथ काकुच्मा 
खोरीऩमतं ऩोशर्चरी.. 



ततथं अंधाऱ्मा खोरीत ततर्ची पे्रभऱ काकू झोऩरी 
शोती.ती खूऩ आजायी लाटत शोती..  
"एरनोय," ती ककल ळ आलाजात म्शिारी.  

“तू भाझ्मावाठी फपल  आिू ळकळीर का?” भाझ्मा 
गळ्मात खूऩ दखुत आशे. थोडवेे फपालरे्च ऩािी  
भाझ्मा लेदना ळांत कयतीर.” 

ते ऐकून एरेनोय जागीर्च थांफरी.एरेनोय आऩल्मा 
काकुवाठी फपल  कवा आिू ळकिाय शोती?  

फपल  आिामरा खारी जालं रागिाय शोतं. 
घयातल्मा वगळ्मात अंधाऱ्मा खोरीत-खारी 
तऱघयात!  
 





ऩि एरनोयरे्च आऩल्मा काकूलय खूऩ 
पे्रभ शोते. ततरा काकूरा भदत 
कयामर्ची शोती.एरेनोयने दीघल वलाव 
घेत एक भेिफत्ती ऩेटलरी. भग 
ततने फपालर्ची फदरी उर्चररी आणि 
शॉरभध्मे खारी आरी  

 



 जेव्शा ती तऱघयाच्मा दयलाज्माऩाळी 
ऩोशर्चरी, तेव्शा एरनोय थांफरी. ततरा लाटरं 
की ततने काशीतयी गोंधऱ ऐकरा आशे-
आणि त्मा गोंधऱार्चा आलाज तऱघयातून 
मेत शोता. ऩयत फपयामरं्च का? ऩि भग 
काकू काम म्शिेर? 



शऱशऱू एरनोयने तऱघयार्चा दयलाजा 
उघडरा. ततथं धुप्ऩ अंधाय शोता. ततरा ऩयत 
फपयालं लाटत शोतं. ऩि ततरं्च ह्र्दम जोयात 
धडधड कयत शोतं. ती ऩामऱ्मालरून खारी 
घवयरी.  



 खारच्मा श्जन्मालरून एरनोयने अजून एक 
खयडण्मार्चा आलाज ऐकरा. मालेऱी, ततरा 
भाहशत शोतं की शा आलाज खया शोता. ततने 
आऩरी भेिफत्ती ततकड ेकेरी. आणि ततकड े
खारी काशी ऩाहशरं: 
 

 



एक उंदीय! 
उंदीय एका झटक्मात पयळीलय ऩडरा, भग ती 
एका कोऩऱ्मात जाऊन रऩरी आणि त्माभुऱे 
तो नजयेच्मा फाशेय गेरा.  



एरनोयने एक दीघल वलाव घेतरा. आता ती 
तऱघयात मेलून ऩोशर्चरी शोती.ततरा थोडावा 
फपल  घेलून जामर्चा शोता. ऩि आता 
ततच्मावभोय एक नलीन वभस्म शोती. ततरा 
शे भाहशत नव्शतं की आईवफॉक्व कुठे ठेलरा 
आशे.  
बफरकुरर्च नाशी आणि तऱघयात ठाय अंधाय 
शोता.  

 



शऱूशऱू, एरनोय तऱघयात गेरी. ततथं ततने 
एक छोटा दयलाजा फतघतरा तो एका पटी 
वायखा शोता. ततरा दयलाज्माच्मा वभोय 
उबं याहशल्मालय अर्चानक थंड लाटरं. ततथं 
कोिी शोतं का ?    





एरनोयरा ततथून ऩऱून जालंवं लाटत शोतं, ऩि 
आता ती फपालशळलाम जालू ळकत नव्शती. अजून 
एक दीघल वलाव घेत ततने त्मा छोट्मा खोरीर्चा 
दयलाजा उघडरा. 



फपालर्चा फॉक्व  



जवा ततने आइवफॉक्व  उघडरा, 
एरनोयरा आऩल्मा रे्चशऱ्मालय 
काशीतयी चर्चकटचर्चकट आशे अवं 
लाटरं. “कोऱी!” एरनोय ओयडरी. 



जवं ततने कोळ्मार्चं जाऱं वाप कयामरा 
वुरुलात केरी,ततच्मा शातातरी फादरी 
आणि भेिफत्ती ऩडरी. 



आता ततथं ऩहशल्माऩेषा अचधक दाट अंधाय 
झारा शोता. ऩि एरनोय ऩऱारी नाशी. आता 
ती इतकी दयू आरी शोती, आणि ततच्मा 
काकूरा फपालर्ची गयज शोती. ततच्माजलऱ 
कयण्मावायखं पक्त एकर्च काभ शोतं.ततने 
फदरी उर्चररी आणि त्मात फपल  टाकरा.  



 तऱघयाच्मा दयलाज्मात ऩयत   
जातांना एरनोय काशी लस्तंूना 
धडकरी. ततरं्च ह्र्दम थयथयरं. ऩि ती 
फपालर्ची एक ऩूिल फदरी घेलूनर्च 
तऱघयातून फाशेय ऩडरी.  
 



भग शवत एरनोय ऩामऱ्मालरून 
उडमा भायत, काकुच्मा खोरीत 
गेरी. 



"एरनोय!“ ततर्ची काकू म्शिारी. “भरा तुझी 
काऱजी लाटत शोती. अंधाय खूऩ बीतीदामक 
अवू ळकतो.”  
“शो," एरनोय  म्शिारी. "ऩि तुम्शी भाझी चर्चतंा 
करू नका. भी ठीक आशे.” 
एरनोयने अशबभानाने काकूरा फपालर्ची फादरी 
हदरी.  



त्मा यात्रीनंतय एरनोयर्ची बीती थोडीळी कभी 
झारी. त्मानंतय ऩूिल जीलनबय एरनोयने 
नेशभीर्च आऩल्मा बीतीर्चा धीयाने वाभना 
केरा.. 



एरनोय रूझलेल्ट भोठी झाल्मालय हशयो 
झारी.ततने आऩल्मा बीतीलय वलजम 
शभऱलरा आणि एक प्रशवद्ध वाललजतनक 
लक्ता आणि प्रथभ एक वाशवी भहशरा 
झारी. एरनोयने कधीशी आऩल्मा 
बीतीरा दवुऱ्मांना भदत कयण्माच्मा 
काभात मेलू हदरं नाशी. 



एऱनोर रूझवेल्टच्या जीवनाची सनावऱी 
१८८४  एरनोय रूझलेल्टर्चा  जन्भ न्ममूॉकल  ळशयात झारा.  
१८९२ एरनोयच्मा आईर्च ेतनधन,एरनोय आऩल्मा आजी फयोफय याहशरी. 
१८९४ एरनोयच्मा लडडरांर्च ेतनधन 

१८९९ एरनोयरा इंग्रडच्मा फोडडगंभध्मे  ऩाठलरं.  

१९०५ एरनोय न्ममूॉकल  ळशयात बाली याष्रऩती फ्रैं कशरन रूझलेल्टफयोफय रग्न 
केरं.  
१९२० एरनोय भहशरांना  भत देण्मार्चा अचधकाय आशे,त्मावाठीच्मा वंघटनेत 
वभवऩलत.  

रीग ऑप लीभेन लोटवल  भध्मे ळाशभर झारी. 
१९२४ एरनोयने  डभेोके्रहटक नॎळनर कन्लेंळन  भध्मे  भखु्म बाऴि हदरं. 
१९३२ एरनोय अभेरयकेर्ची  "पस्टल-रेडी“ झारी. 
१९३३ एरनोयने भहशरा ऩत्रकायांवाठी व्शाइट शाउव प्रेव कॉन्फ्रें वर्ची वरुुलात 
केरी. एरनोय ग़यीफ, भहशरा आणि आफफ्रकी अभेरयकन मांर्ची  र्चैंवऩमन झारी.  
१९३९ एरनोयने लंळलाद वलयोधात अभेरयकी “क्रातंतच्मा भरुी” भधनू 
याजीनाभा हदरा.  
१९४५  फ्रैं कशरन रूझलेल्टर्च े  तनधन; द्वलतीम वलवल मदु्ध वभाप्त 

१९४६  एरनोयरा  वंमकु्त  याष्राभध्मे ऩहशल्मा अभेरयकी प्रतततनधी भध्मे 
वाभीर शोण्मावाठी आभंबत्रत केरे गेरे.  
१९४८ एरनोयने  वंमकु्त  याष्राच्मा भानलचधकायार्ची वाललबौभ घोऴिा ऩारयत 
कयण्मावाठी भदत केरी.  
१९६२ एरनोय रूझलेल्टर्चा एका स्रोक भध्मे भतृ्त्म ूझारा. 

वभाप्त 


